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מורה הוראות ומדריך הדרכות
לקיום מצות התוכחה
הקדמה – חלק י'
יד
להדפיס דברי התוכחה  -לשחר פני נדיבים שיתרמו ההוצאות -
להדפיס לשלוח ולהפיץ הספרים.
מי שניחן מן השמים בכח הכתיבה ,החובה עליו לכתוב ולערוך
הכל בכתב ,ואם אין בידו ואפשרותו להוציא הוצאות על זה החיוב
עליו לחזור על פתחי נדיבים לבקש עזר שיוכל להדפיס ולשלוח
הלל
רבי
הגה"ק
שכתב
כמו
חוצות
פני
על
מקאלאמאייע זי"ע וזל"ק:
והדרך הזה הוא אם חננו ה' בשמץ דעה והשכל ובקצת לשון
למודים ,מחוייב הוא לשמוע להתנא שהזהיר ואמר אל תחזיק טובה
לעצמך ,אלא לעשות כמו שאמר )ספר חסידים( קנה לך חבר ,וקנה
תהי' לך חבר שיהי' כל דבריו מה שחוננו השם כתוב בעט ברזל
ועופרת .ואז רמי' עליו לעשות כל מה שביכולתו אם אי אפשר בענין
אחר אפילו לחזור על פתחי נדיבים לשאול עזר שיהי' יכול
להדפיסו ולשלחו על פני חוצות כדי שיהי' נקי מקללות "ארור
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"אשר "לא "יקים "את "דברי "התורה "הזאת .ומאזהרות יחזקאל
"צופה "נתתיך "ואתה "לא "הזהרת וכו' ,ומקושיות הב"ח ,שהרי
לסבב עיירות באופן זה ולהדריך ולהוכיח ,כבר כלה ואבד תירוץ
הנ"ל.
חיוב הערבות והתוכחה הוא על כל איש ישראל ,בין עניים ובין
עשירים ומפני האונס רחמנא פטריה רק עד כמה שאפשר ובידו
לעשות .מי בדיבור מי במעשה ,וגם מה שאין סיפק בידו להגיע לכל
ישראל עכ"פ במה שבאפשרות לכל אחד הוא מחוייב לפעול ולעשות
כפי יכלתו ,ובאם אינו משתדל בזה לתרום חלקו אינו נקי לביתו מן
הערבות ,וכעת בזמנינו שקיים אפשרות להגיע לכל יהודי בספרים
ערוכים הרי הוי בידו ורק הבעיה היא ההוצאות של ממון על זה
בוודאי מי שממון בידו עליו רמיא החיוב להשתדל שיצא הדבר לפועל
והוא לא נפטר מחיוב זה עד שיוציא ההוצאות על הדפסת הספרים
ושליחותם על פני תבל ,ואדרבא אנו מזכים את העשירים בזה שאנו
מציעים עצם העצה של הדפסת הספרים ואם ישאו בעול ההוצאות
הרי אנו עושים מלאכתם כדי לפוטרם מהעונשים החמורים החלים
על מי שבידו...
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